
1

Med fokus på dialog  
och digital  
skolutveckling 

Uppdaterad 2019-11-07

På NOVA Arena – mitt i hjärtat av Innovatumområdet, där 1800-talets industri- 
historia möter 2000-talets teknikutveckling. Hus 88, Nohabgatan 21 Trollhättan

Professionsutveckling  
och ledarskap  
– i en digital tidsålder

#framlar
diu.se/framlar
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Framtidens Lärande Väst  
– en konferens med fokus på dialog och digital skolutveckling! 

Framtidens lärande är platsen där skolan tar sats inför den digitala  
utvecklingen. Det är den regionala mötesplatsen för alla som är intresserade 
av skolans digitala utveckling. Här träffas forskare, beslutsfattare, skolledare,  
lärare, elever, förvaltningar, myndigheter, och leverantörer och andra  
samhällsföreträdare för dialog, inspiration och erfarenhetsutbyte för att  
gemensamt driva skolans utveckling framåt.

Välkommen!

Peter Becker och Lena Nydahl   Ann-Sofie Karlsson  
koordinatorer, Framtidens lärande  utvecklingsledare, Trollhättans 
stad

Framtidens Lärande Väst arrangeras av

I samverkan med partners:  

”
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Torsdag 14 november
09.00-10.00   Registrering, utställningsbesök

10.00--11.00 SAMHÄLLSMEDBORGARE  – I EN DIGITAL TID    
  Inledning och välkommen

  Ung och digital  
  En rymdresa med barn från förskolan Toppluvan

  Unga, medier och det demokratiska samtalet
  Anette Novak, direktör Statens Medieråd

  5G, revolution eller evolution? 
  Anders Backerholm, Ericsson Studio

11.00–11.30 KAFFE – med tid för utställningsbesök

11.30–12.30 LEDARSKAP FÖR UTVECKLAT LÄRANDE – I EN DIGITAL TID
  Ledarskap för utvecklat lärande – att möjliggöra professionernas systematiska 
  kunskapsutveckling.
  Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik, Uppsala universitet.

  Lärande i en digital tid 
  Helena Elwin, enhetschef, Skolverket.

  Digital praktik – vad innebär det för skola och ledarskap  
  Panelsamtal  

12.30–13.30 LUNCH – med tid för utställningsbesök

13.30–15.30 VALBARA PASS 
  Kaffe serveras från 14.15  
  • Valbart pass 1, seminarium eller dialogmöten kl 13.30–14.30
  • Valbart pass 2, seminarium eller dialogmöten kl 14.30–15.30
  • Valbart pass 3, seminarium eller dialogmötenn kl 15.30–16.30

16.30–17.30  FRAMGÅNGSRIKT LÄRANDE I EN DIGITAL TID 
  Att bejaka teknologi i skolan skapar större jämlikhet 
  Abdul Chohan, en av grundarna av the Olive Tree Primary Free School i Bolton, England. Han arbetade 
  tidigare som rektor och VD för omtalade Essa Acadamy.
  
  SKOLHUVUDMÄN I DIGITAL FRAMKANT – GULDTRAPPAN
  Hemligheten bakom ett framgångrikt digitaliseringarbete – utdelning av kvalitetsutmärkelsen 
  Guldtrappan.
  Representanter för de skolhuvumän som tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 

17.30–18.30 PAUS – tid för utställningsbesök, på konferensen eller besök på Konsthallen Trollhättan, runt hörnet från  
  Nova Arena, som visar utställningen Dialog.

18.30–21.30  NÄTVERKSMINGEL OCH MIDDAG – EN FÖRTROLLANDE AFTON
  Nätverksmingel och middag. För alla deltagare. Värd Trollhättans stad.  

14–15 november på Nova Arena i Trollhättan
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Fredag 15 november

09.00--10.00 MILJÖER FÖR LÄRANDE 
  Är det dags att skrota skolhuset?
  Anna Törnquist, arkitek SAR/MSA och en av Sveriges mest erfarna arkitekter av skolbyggnationer
  
  När och var lär vi bäst? 
  Elever från Trollhättans elevpanel

  Rum för lärande – spelifierade textsamtal 
  Tobias Gard, bibliotekarie

10.00–10.30 KAFFE – med tid för utställningsbesök

10.30–11.30 VALBART PASS   
  • Valbart pass 4, seminarium eller dialogmöten

11.30–12.30 LUNCH – med tid för utställningsbesök

12.30–13.30 VALBART PASS   
  • Valbart pass 5, seminarium eller dialogmöten

13.30–13.45 KAFFE – med tid för utställningsbesök

13.45–15.30  NÄSTA STEG  VAD VÄNTAR RUNT HÖRNET
  Digitala Revolutioner: Artificiell intelligens i vår tid  
  Fredrik Heintz, docent ,Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet, ordförande i Svenska  
  AI-sällskapet och föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and 
  Software Program (WASP) 

  Framtidens lärare – Framtidens skola
  Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola och 
  en av regeringens utredare för att reformera lärarutbildningen,

  Utmaningen –  att utveckla den svenska skolan för att förbereda eleverna 
  för framtidens samhälle   
  Ulrika Unell, VD Lärandegruppen i Sverige AB, tidigare global utvecklingschef och platschef på 
  Ericsson i Linköping

  Programmet gäller med reservation för ev ändringar 
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Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 
på Framtidens Lärande Väst
Guldtrappan, som i år delas ut för fjärde gången, är en kvalitetsutmärkelse för 
skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital 
tid. Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar fram-
gångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, 
digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.

Sex skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som 
fristående, visar nu hur svenska skolor möter utmaningarna med utnyttjande av 
digitaliseringens möjligheter. För sitt arbete har de nu tilldelats kvalitetsutmärkelsen 
Guldtrappan 2019.

Utmärkelsen kommer att utdelas på Framtidens Lärande Väst den 14-15 november i 
Trollhättan. 

Följande huvudmän får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019: 
• Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltning: gymnasieskola, gymnasiesär-
skola och vuxenutbildning
• Luleå kommun, barn- och utbildningsförvaltningen: förskola, grundskola och gymna-
sieskola
• Lärande i Sverige AB: grundskola och gymnasieskola
• Malmö Stad: grundskoleförvaltningen, åk F-9
• Skara, barn- och utbildningsnämnden: förskola, grundskola, grundsärskola och gym-
nasieskola
• Trollhättans stad: grundskola, F-9

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars 
partners är: Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten,  Sveriges Kommuner 
och Landsting, Vinnova,  Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Infomentor, 
Itslearning, stiftelsen DIU Initiativtagare är stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och 
Landsting. Samtliga partners medverkar i juryarbetet.

Du kommer att möta representanter från de sex skolhuvudmän som tilldelats Guld-
trappan på scenen och i seminarier under konferensen. 

Valbart seminarium, torsdag kl 13.15–15.15 

Skolhuvudmäns erfarenheter kring digital utveckling

Hur kan skolhuvudmän lära av varandra? Den frågan är en huvudfråga för 
initiativet, processen och kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN. Efter nomine-
ring, grundlig beredning och en intern hearing den 15-16 maj tilldelades sex 
huvudmän Guldtrappan 2019. 

De sex huvudmännen presenterar under seminariet erfarenheter och centrala 
framgångsfaktorer i sin skolutveckling och sitt digitaliseringsarbete. 
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Möt utställarna på  
konferensen 
Framtidens Lärande Väst
Passa på tillfället att möta och samtala med några av  
skolans leverantörer som finns med oss på konferensen.  

• ATEA
• CLIO
• Dugga
• Gleerups
• ILT Inläsningstjänst
• Itslearning
• Liber
• Mediapoolen
• NE
• Sanoma Utbildning

Utställare och partners möter du i den stora salen på Nova 
Arena, där vi också fikar, äter lunch och där dialogmötena 
äger rum.

Konferens partners finns i samma hall och det är hos parn-
ters du hittar konferensens ”runda bord” där samtliga 
dialogmöten äger rum.

• ATEA
• Alingsås kommun, mottagare av Guldtrappan 2019
• Frida Utbildning
• Innovatum Science Center
• Högskolan Väst
• Skolverket
• Stiftelsen DIU
• Trollhättans stad, mottagare av Guldtrappan 2019

Besök också Framtidens lärandes aktivitetsbord, R1. Här får 
du tips och exempel för det praktiskt digitala arbetet i klass-
rummet.

Valbart Frukostmöte  
15 nov kl 8.00-8.45,  
på Scandic Swania Hotell,  
Trollhättan  

Förskola och skola lägger grunden, 
högskola, arbetsliv och kulturliv bygger 
vidare. Frukostmötet tar sin utgångspunkt 
i två av dagens hetaste innovationer:

• Anders Backerholm, Ericsson studios: 5G 
- nästa steg i den svindlande utveckling 
som gör att vi kan nå alla vänner, köpa ett 
nytt kylskåp eller boka en resa med några 
klickningar på vår mobil

• Fredrik Heintz, Linköpings universitet - 
AI, artificiell intelligens - som är på väg att 
ge oss självkörande fordon, automatisk 
översättning och hjälpsamma robotar.

Vi sätter in detta i samhällsbygge-per-
spektivet, där skolan och Science Center 
ger barnen nya kompetenser, och låter 
dem lekfullt lärande erövra det nya. Hög-
skola och näringsliv för det vidare med 
perspektiv, lösningar och medier som ger 
dem global räckvidd. 

Allt under en frukosttimme kl 08.00-8.45, 
med frukost uppdukad från kl 07.30

Begränsat antal platser. Du anmäler dig 
via konferensens anmälningssida!
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Torsdag kl 18.30-21.30

KVÄLLSEVENT MED MAGI 
 
Torsdagskvällen under Framtidens Lärande väst kommer 
att bli en förtrollad afton! Tillsammans kommer vi förundras 
över magin i den värld vi omges av men kanske inte alltid 
lägger märke till. Det kommer att bli mingelmagi, matmagi, 
maskinmagi, musikmagi och ett och annat trolleriinslag 
under en kväll att minnas.
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GUIDE TILL DET VALBARA
PROGRAMMET
Under konferensen finns 5 tillfällen med valbara program.  Under dessa valbara pass kan du anting-
en välja ett seminarium (45 min), upp till två dialogmöten (25 min) eller besök i utställningarna. 

I programmet hittar du för varje pass, först seminariet, sedan dialogmöten.
 
Valen gör du via ett webbformulär:  
https://www2.diu.se/framlar/om/framtidens-larande-2019-val-av-seminarier
Du loggar in på sidan med din mailadress, som du använt vid bokningen.

TORSDAG 14 november
PASS 1, kl 13.30-14.30
PASS 2, kl 14.30-15.30
PASS 3, kl 15.30-16.30

FREDAG 15 november
PASS 4, kl 10.45–11.45
PASS 5, kl 12.30-13.30

FÄRGKODER
Det valbara programmet på årets konferens är omfattande och spännande. Du möter elever, lärare, 
skolledare, förvaltningsledningar och många andra från Framtidens lärandes partners 

Varje programinslag är märkt med en färgmarkering som talar om vilken partner som står 
för programinslaget, och nummer på partners ”runda bord” (se hallskissen)

nnn  Stiftelsen DIU, m fl, R:2
nnn  Högskolan Väst, R:3
nnn  Alingsås kommun, R:4
nnn  Frida Utbildning, R:5
nnn  Innovatum Science Center, R:6
nnn  ATEA, R:7
nnn  Skolverket, R:8
nnn  Trollhättans stad bord 1, R:9
nnn  Trollhättans stad bord 2, R:10
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nnn  Stiftelsen DIU, m fl, R:2
nnn  Högskolan Väst, R:3
nnn  Alingsås kommun, R:4
nnn  Frida Utbildning, R:5
nnn  Innovatum Science Center, R:6
nnn  ATEA, R:7
nnn  Skolverket, R:8
nnn  Trollhättans stad bord 1, R:9
nnn  Trollhättans stad bord 2, R:10

Torsdag – valbart pass 1A
kl 13.30 -13.55

Seminarium 
kl 14.30–15.15

Hur kan man skapa moti-
vation genom att arbeta 
med gamification i peda-
gogisk verksamhet?
Datorspelande är en stor del av 
många elevers vardag. Om de inte 
spelar spel, så har de spel i tanken. 
Därför finns det en väldig kraft i att 
använda sig av spel i pedagogiken. 
Eleverna känner sig bekräftade i 
sitt intresse och det blir enklare för 
eleverna att ta till sig kunskap och 
skolan blir strukturerad, givande, 
rolig och kreativ. Hur skapar spel 
en så stark motivation och hur 
man kan pedagoger använda den 
motivationskraften för att locka till 
lärande, men även göra sin under-
visning multimodal. 

Medverkande: Felix Gyllenstig Serrao. 
Arbetar numera till vardags som 
projektledare på Göteborgsregionen 
med fokus på digital skolutveckling, 
spelifierat- och spelbaserat lärande 
men är mer känd under titeln Spel-
läraren. Har arbetat som pedagog 
i över 10 år och nominerats till 
Guldäpplet fyra gånger, senast 2019. 
Han har skrivit läromedlet Minecraft 
som pedagogiskt verktyg för Natur 
& Kultur. 

nnn 
Från analog till digital program-
mering i förskolan
Barn behöver få möjligheter att utforska 
skillnaderna och få förståelse för olikheter 
mellan analog och digital programme-
ring.  Via appen Scratch jr lär sig barnen 
inte bara att koda, utan kodar för att lära 
sig.

Medverkande: Linda Ekdahl och Anna Maj, 
förskolan Myrtuvan, Trollhättan

nnn 
Verktyg som hjälper eleverna 
att nå längre och underlättar 
lärarvardagen
Verktyg som underlättar för mig som 
lärare, men framförallt för eleverna att 
nå så långt som möjligt. Julia kommeratt  
visa de digitala verktyg hon använder 
dagligen isin undervisning och  hur man 
på ett enkelt sätt kan använda delar av 
det Google Drive har att erbjuda, 

Medverkande: Julia Bryngelsson, förstelärare 
på Stavreskolan och leg. lärare i Ma, Sv, Bi, 
Fy, Ke och Tk i åk 4-6

nnn 
Skolbiblioteket - att vara en le-
vande informationscentral i den 
digitaliserade skolan
Skolbiblioteken har en viktig funktion i 
den digitaliserade skolan. Tillgång till bra 
information och källkritik är viktiga delar 
i en digital kompetens både på organisa-
tions- och individnivå. I dialogseminariet 
presenterar Alströmergymnasiets skol-
bibliotekarie Fanny Halling hur skolans 
bibliotek arbetar för att vara en central 
resurs för elever och lärare i den digitali-
serade utbildningen.

Medverkande: Fanny Halling, Biblioteksan-
svarig Alströmergymnasiet i Alingsås

nnn 
Vem bryr sig om digitala verk-
tyg? Det är ju lärandet vi vill åt
Vi vet hur bra lärare blir bättre när skolan 
digitaliseras. Didaktikcentrum har ge-
nomfört kompe-
tensutveckling 
genom vilken 
digitala verktyg 
blivit ett natur-
ligt och effektivt 
inslag i undervis-
ning, både på Fri-
daskolorna och i 
en lång rad andra 
skolor. På Fram-
tidens lärande 
delar vi med oss 
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från en unik erfarenhetsbank kring vad du 
ska och inte ska göra. Välkommen!

Medverkande: Jesper Grönlund, Utvecklings-
ledare på Didaktikcentrum

nnn 
Leda säker och hållbar digitali-
sering
Detta dialogmöte är för dig som arbetar 
på ledningsnivå i skolan och vill få och/
eller dela insikter om hur man kan leda 
en verksamhet för att uppnå hållbar och 
säker digitalisering. Det handlar mycket 
mer om ledning och organisation än 
datorer, och mer om verksamhetslogik än 
mjukvara.  

Medverkande: Callisto Utriainen, undervis-
ningsråd på skolutvecklingsavdelningen 
som arbetar med kompetensutvecklingsin-
satser inom digitalisering riktade till skolle-
dare, skolchefer och huvudmän och Jessika 
Paulsson, undervisningsråd på skolutveck-
lingsavdelningen som arbetar med att ta 
fram kompetensutvecklingsinsatser inom 
digital kompetens.

nnn 
TPACK in situ: Att designa un-
dervisning med digital teknik
Beskrivning: ”TPACK” är en modell som 
har fått stort genomslag inom forskning 
och utbildning. I modellen framhålls att 
lärare behöver kunna kombinera ämnes-
kunskaper med pedagogisk kunskap om 
hur elever lär och tekniska kunskap om 
olika teknikers funktionalitet, möjligheter 
och begränsningar. Att TPACK-modellen 
fått stort genomslag kan förklaras med att 

den ringar in komplexiteten att undervisa 
med digital teknik. Samtidigt har mo-
dellen fått kritik för att inte vara praktiskt 
användbar. I den här seminariumet 
diskuteras hur lärare konkret kan arbeta 
med TPACK-modellen för att designa sin 
undervisning.

Medverkande; Sara Willermark, lektor vid 
Högskolan Väst

nnn 
Programmering, progression 
och planering
Skolan behöver skapa en tydlig röd tråd 
och progression i arbetet med program-
mering. Att orientera sig bland det utbud 
av läromedel, webresurser och material 
som erbjuds kan vara en utmaning. 
Innovatum Science Center har flera års 
erfarenhet av att dels utbildat pedagoger, 
dels ha arbetat med elever som besöker 
oss med sina klasser. Vi ger vår syn på hur 
en tydlig progression och planering skulle 
kunna se ut utifrån skolans styrdokument.

Medverkande: Jerry Alrup och Erika Holm, 
Innovatum Science Center 

nnn 
Avatar på besök i Trollywood 
världens första robotmaskot.
Barnets ögon, öron och röst i klassrum-
met
Kom och träffa skolroboten AV1 och lär 
mer om hur den hjälper tusenvis av barn 
delta på skolan och i det sociala när elev-

en måste vara hemma eller på sjukhuset. 
Över 15 000 elever i Sverige är borta från 
skolan en månad eller mer per år. Det kan 
vara på grund av långvarig sjukdom eller 
andra faktorer som gör att eleven inte 
kommer sig till skolan. 
Anna från No Isolation berättar om hur de 
jobbar med skolroboten AV1 för att hjälpa 
dessa elever tillbaka till skolan, ut ur social 
isolering och förebygga hemmasittande. 

Medverkande: Anna Karlsson, No Isolation

nnn 
Kommunikation, verkliga mot-
tagare och digitala verktyg 
Förmågan att kommunicera är ett 
återkommande nyckelbegrepp i skolans 
styrdokument. I min undervisning är 
verkliga mottagare och digitala verktyg 
centrala inslag för att utveckla elevernas 
förmåga att kommunicera. Att med hjälp 
av digitala verktyg få alla elever att växa 
och utvecklas och bli goda medborgare, 
både som konsumenter och producenter, 
i en digital värld är ett av skolans viktigas-
te uppdrag.

Medverkande: Johan Sköld, lärare i svens-
ka och tyska och nyanlända ungdomar i 
svenska som andraspråk och förstelärare 
inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga, 
Guldäpplepristagare 2019
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nnn  Stiftelsen DIU, m fl, R:2
nnn  Högskolan Väst, R:3
nnn  Alingsås kommun, R:4
nnn  Frida Utbildning, R:5
nnn  Innovatum Science Center, R:6
nnn  ATEA, R:7
nnn  Skolverket, R:8
nnn  Trollhättans stad bord 1, R:9
nnn  Trollhättans stad bord 2, R:10

Torsdag – valbart pass 1B
kl 14.00 -14.25

nnn 
Arbeta med förebyggande elev-
hälsoarbete i Google drive
Vårt förebyggande elevhälsoarbete byg-
ger på ett övergripande, systematiskt och 
gemensamt elevhälsoarbete som börjar 
i klassrummet. FEA, Förebyggande elev-
hälsoarbete, har skapats på digital grund 
för att på ett systematiskt sätt få överblick 
av samtliga elever, följa deras kunskapsut-
veckling och samla de anpassningar som 
eleverna behöver på ett gemensamt stäl-
le. All personal tillgång till och förväntas 
ta del av det som sker i FEA.  

Medverkande: Malin Ernelin, rektor och skol-
ledare på Dalkjusans skola och Björndalens 
särskilda undervisningsgrupp och Marie 
Ljung, kurator på Dalkjusan och Skogshöj-
dens skola

nnn 
Miljöer för lek och lärande – 
barnen som medskapare i den 
digitala världen
Att bygga upp inbjudande miljöer med 
hjälp av projektor och surfplatta eller 

dator som triggar fantasin och leken. Där 
barnen är med och skapar sin lärmiljö 
genom kreativa appar. Utifrån läroplanens 
mål kring att barnen skall utveckla förmå-
ga att samarbeta och kommunicera.

Medverkande: Jenny Valtersson, legitimerad 
förskollärare och lärare för de yngre åldrar-
na, förskolan Äventyret i Trollhättan

nnn 
Digitala examinationer - att 
investera i likvärdighet
När de nationella proven digitaliseras ökar 
trycken på skolorna att skaffa sig digitala 
examinationssystem. Jennie Larsson 
Häggström presenterar hur skolan och 
mjukvaruutvecklare arbetat tillsammans 
för att skapa ett examinationsverktyg som 
fungerar i verksamheten. Svårigheter, 
möjligheter och vinster, som ökad likvär-
dighet vid examinationstillfällen kommer 
att diskuteras

Medverkande: Jennie Larsson Häggström, 
rektor och tidigare förstelärare, Alströmer-
gymnasiet i Alingsås
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nnn 
Kan digitaliseringen hjälpa fler 
att lyckas?
Att arbeta för att öka elevernas lärande 
och förbereda dem inför framtiden är 
mitt uppdrag, min vardag. Vilka digitala 
verktyg vill jag då använda i mitt klass-
rum? Hur når jag ut till alla, även de som 
inte är där?
Jag kommer visa hur jag arbetar för att 
förenkla kommunikationen och öka 
tillgängligheten för alla mina elever.  Efter 
några år med datorn som en naturlig del 
i min och mina elevers vardag, skall jag 
visa några väl valda guldkorn. Med mig 
kommer jag också ha min elev  “Klara” i 
digital version.

Medverkande: Tina Robbstål, Ma/NO-lärare 
på Fridaskolan i Mölnlycke.

nnn 
Skolverkets kommunikation – 
hur vill du få information?
Skolverket informerar sin målgrupper i 
många olika kanaler. Men hur vill du få in-
formationen? Ta chansen att ge inspel på 
hur Skolverket kan bli en mer närvarande 
myndighet.

Medverkande: Justina Grahn, kommunika-
tör på kommunikationsavdelningensom 
arbetar med Skolverkets kommunikation, 
bland annat kring digitalisering av natio-
nella prov och Callisto Utriainen, undervis-
ningsråd på skolutvecklingsavdelningen. 
som arbetar med kompetensutvecklingsin-
satser inom digitalisering riktade till skolle-
dare, skolchefer och huvudmän.

nnn 
Gaming Disorder – yrkesverk-
sammas kunskap och tankar om 
problematiskt datorspelande
Världshälsoorganisationen, WHO, klassade 
problematiskt datorspelande som en 
diagnos 2018. Vad innebär det för dem 
som arbetar med barn och ungdomar? I 
min studie har jag intervjuat personal från 
elevhälsan, socialtjänsten och yrkesverk-
samma inom barn- och ungdomspsy-
kiatrin angående datorspelande. Vilka 
effekter av datorspelande kan man se 
och vilka tankar har de yrkesverksamma 
om den nya diagnosen. Vad händer när 
en vardagsaktivitet övergår till att bli en 
sjukdom?

Medverkande: Sevtap Gurdal är lektor i 
psykologi vid Högskolan Väst och verksam 
inom den barn- och ungdomsvetenskapliga 
forskningsmiljön på högskolan. Hennes 
tidigare forskning har handlat om föräldra-
skap, barnuppfostran och barns upplevda 
aktörskap i olika kontexter. Hennes pågå-
ende forskning fokuserar på diagnosen 
Gaming Disorder och olika professioners 
kunskap och erfarenheter om datorspelan-
de hos barn och unga. Hon studerar även 
hur synen barn och ungas aktörskap ser ut 
vid ny diagnos.

nnn 
Programmering, progression 
och planering
Skolan behöver skapa en tydlig röd tråd 
och progression i arbetet med program-
mering. Att orientera sig bland det utbud 
av läromedel, webresurser och material 
som erbjuds kan vara en utmaning. 
Innovatum Science Center har flera års 
erfarenhet av att dels utbildat pedagoger, 

dels ha arbetat med elever som besöker 
oss med sina klasser. Vi ger vår syn på hur 
en tydlig progression och planering skulle 
kunna se ut utifrån skolans styrdokument.

Medverkande: Jerry Alrup och Erika Holm, 
Innovatum Science Center 

nnn 
Once Upon A Time In Trol-
lywood
Alla har en historia att berätta! Berättan-
de är gemensamt för alla åldrar och har 
funnits i 
alla tider. 
Idag kan 
vi mixa 
olika typer 
av medier 
med hjälp 
av digitala 
verktyg 
och skapa 
en mång-
sidig och 
engagerande undervisning. 
Är din verksamhet redo för de nya skriv-
ningarna i läroplanen? Vilka resurser och 
appar kan  stödja just din verksamhet? 
Tina guidar dig i medielandskapet! 

Medverkande: Tina Tegnér; Verksamhetsut-
vecklare Atea

nnn 
FaceTime a Farmer 
FaceTime a Farmer är ett nytt pedago-
giskt pilotprojekt som skapar intresse och 
kunskap 
om 
matens 
ursprung, 
miljö och 
hållbar 
utveckling. 
Genom 
videosam-
tal med en 
lantbru-
kare får 
elever och lärare möjlighet att ta del 
av det som sker på en gård under olika 
delar av året, ställa frågor och diskutera 
aktuella händelser. Hushållningssällskapet 
berättar om projektet och ger praktiska 
tips på hur du som lärare kan arbeta med 
metoden i din klass och koppla arbetet 
till läroplanen.

Medverkande: Karin Carlsson, agronom, 
Hushållningssällskapet Västra
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Torsdag – valbart pass 2A
kl 14.30 -14.55

Seminarium 
kl 14.30–15.15

Inget är nytt – men allt är 
förändrat. Att leda digi-
tal utveckling, strategier, 
handlingsplaner eller 
verkstad
Rektorer har ett stort ansvar för att 
leda den digitala utvecklingen och 
göra verkstad av den nationella 
handlingsplanen för IT och de revi-
derade läroplanerna i kombination 
med skolhuvudmannens mål och 
prioriteringar. Vad innebär det för 
rektor? 

Christina Sikström, rektor i Trollhät-
tan och Tina Tenggren Natt och Dag, 
rektor i Grästorp, har båda mångårig 
erfarenhet av arbeta som rektor i 
samband med digitalisering. Till-
sammans har de erfarenhet från fem 
olika skolor, med olika förutsättning-
ar i tre olika kommuner. Tina och 
Christina belyser utifrån det hur de 
förhållit sig som rektorer i en digital 
skola med olika förutsättningar och 
hur det speglats i skolförbättring och 
ledarhandlingar för att nå digitalise-
ringens mål – från teori till handling. 

Medverkande; Christina Sikström, 
rektor Lyrfågelskolan i Trollhättan 
och Tina Tenggren Natt och Dag, 
rektor Nya Centralskolan i Grästorps-
om projektledare för Likvärdig skola i 
Stenungsunds kommun.

nnn 
Film – ett verktyg för att utveck-
la lärarpraktiken
Hur påverkar ditt kroppsspråk, tonfall, 
språknyanser, ögonkontakt  och förhåll-
ningssätt mötet mellan dig och barn/
elever. Vad händer när vi lägger fokus på 
oss vuxna istället för barnen i våra obser-
vationer?

Medverkande: Lisa Hylén, förskollärare 
och utvecklingslärare och Anna Bergqvist, 
planerare och utvecklare utvecklingsförvalt-
ningen, Trollhättan

nnn 
Ordning och reda, Nyhetsbrev 
på Freda´ – att samordna IKT i 
skolan
Skolan digitaliseras i rasande fart och hur 
kombinerar man ”alla blommor ska blom-
ma” och lokal uppfinningsrikedom med 
lagar, riktlinjer och centrala beslut.
Hur gör man lika när alla vill olika och 
hur ”tråkig” är man när man säger nej till 
“världens bästa app”?

Vi berättar om hur IKT-organisationen är 
uppbyggd, vad innebär vårt uppdrag och 
vad är det som gör arbete så roligt och 
inspirerande.

Medverkande: Louise Kyrk  och Linda Plars-
son, it-samordnare Trollhättans stad. 

nnn 
Utbildning i migrationens spår 
- att digitalisera introduktions-
programmen
I en föränderlig värld har IM-programmet 
blivit allt viktigare. Eleverna där har sam-
ma behov som alla andra av kunskaper 
och kompetenser för att delta i lärande 
och arbete i en digitaliserad värld.  
Ulrika Berg Pouget presenterar hur hon 
arbetar med sina elever och lärarkollegor 
för att garantera att elever och lärare på 
IM har adekvat digital kompetens.

Medverkande: Ulrika Berg Pouget, förstelä-
rare med IKT-uppdrag, Alingsås
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nnn 
Förskolans roll i en digital om-
värld
Digital kompetens är i grunden en demo-
kratifråga. Vi behöver digital kompetens 
för att kunna ta tillvara våra rättigheter 
och våra skyldigheter i det digitala sam-
hälle vi lever i. Hur kan förskolan lägga 
grunden för detta? Vilka erfarenheter och 
upplevelser blir viktiga för att ge barnen 
möjlighet att utveckla digital kompetens? 
Vad innebär läroplanens skrivningar om 
etik och ett ansvarsfullt förhållningssätt 
till digital teknik för en treåring? Hur kan 
digitala verktyg öka de yngsta barnens 
inflytande och ge dem erfarenhet av att 
göra sina röster hörda? 
Anna tar upp de tankar och erfarenhet-
er som uppstått i arbetet med digitala 
verktyg på den egna förskolan, kopplat till 
styrdokument och aktuell forskning.

Medverkande: Anna Thoresson, förskollära-
re på Frida förskola, Vänersborg

nnn 
Digistegen – samverkan för 
skola 2022
Skolverket arbetar med att ta fram en in-
sats som riktar sig till huvudmän och sko-
lor med stora utvecklingsbehov gällande 
digitalisering. Genom en kombination 
av ett riktat, och ett generellt stöd ska 
insatsen stärka skolan och huvudmannen 
i arbetet med 
att planera, 
följa upp 
och utveckla 
verksamheten 
inom område 
digitalisering. 
På dialogmö-
tet får du mer 
information 

om insatsen och även vara med och 
dela med dig av dina erfarenheter kring 
utmaningar och möjligheter med skolans 
digitalisering.

Medverkande: Jessika Paulsson, undervis-
ningsråd på skolutvecklingsavdelningen 
som arbetar med att ta fram kompetensut-
vecklingsinsatser inom digital kompetens 
och Jeanette Borg, undervisningsråd på 
skolutvecklingsavdelningen som arbetar 
med att ta fram kompetensutvecklingsin-
satser inom digital kompetens.

nnn 
TPACK in situ: Att designa un-
dervisning med digital teknik
Beskrivning: ”TPACK” är en modell som 
har fått stort genomslag inom forskning 
och utbildning. I modellen framhålls att 
lärare behöver kunna kombinera ämnes-
kunskaper med pedagogisk kunskap om 
hur elever lär och tekniska kunskap om 
olika teknikers funktionalitet, möjligheter 
och begränsningar. Att TPACK-modellen 
fått stort genomslag kan förklaras med att 
den ringar in komplexiteten att undervisa 
med digital teknik. Samtidigt har mo-
dellen fått kritik för att inte vara praktiskt 
användbar. I den här seminariumet 
diskuteras hur lärare konkret kan arbeta 
med TPACK-modellen för att designa sin 
undervisning.

Medverkande; Sara Willermark, lektor vid 
Högskolan Väst

nnn 
Att organisera för lärande i digi-
tala kompetenser
Under läsåret 2018-2019 samarbetade 
Innovatum Science Center och Trollhät-
tans stad kring fortbildning i program-
mering för Trollhättans grundskollärare. 
Närmare 500 lärare deltog och detta är 
den enskilt största fortbildningsinsats vi 
som Science Center genomfört. Hör om 
hur vi organiserade, genomförde och 
följde upp denna satsning. Vad lärde sig 
lärarna? Vad lärde vi oss? Vad blir nästa 
steg? Vi berättar också om det erbjudan-
de om fortbildning som alla Science Cen-
ters i Sverige arbetat fram och vad vi kan 
erbjuda inom programmering och andra 
områden inom framtidens lärande. 

Medverkande: Cecilia Glimstrand och Jerry 
Alrup, Innovatum Science Center 

nnn 
Att våga – och släppa in världen
Vad händer när vi kombinerar pedagogik 
med digitalisering och sedan adderar det 
globala? Emma Nääs tar med åhörarna på 
en resa med sina elever utanför klass-
rummets väggar – från den lilla skolan på 
landet till klassrum och scener runt om i 
världen.

Medverkande: Emma Nääs, lärare på 
Jonslunds skola i Essunga kommun, Emma 
är Guldäpplepristagare 2017, mottagare 
av European Language Label, Skype MT, 
Ambassador#TeachSDGs, MIE fellow  och 
Ambassador Kakuma.
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Torsdag – valbart pass 2B
kl 15.00 -15.25

nnn 
En metareflektion om källkritik 
med hjälp av qr-koder
Hur kan vi medvetandegöra de yngs-
ta barnen om sina egna lärprocesser 
med hjälp av QR-koder? Ta del av hur vi 
arbetar med metareflektion, bland annat 
kring källkritik, med hjälp av QR-koder. 
För oss har denna arbetsmetod skapat 
möjligheter till att låta barnen få syn på 
och reflektera över sin egen utveckling 
samtidigt som metoden gett oss verktyg 
för att utveckla vår undervisning. 

Medverkande: Maria Gidå och Kajsa An-
dersson, förskollärare och nyckelpersoner på 
förskolan Myrtuvan, Trollhättans stad

nnn 
Digitala verktyg för att upp-
täcka sitt eget lärande i idrott 
och hälsa
Som elev är det viktigt att få ”syn” på 
sitt eget lärande och få möjligheten att 
utvecklas 
utifrån 
sina egna 
behov. 
IT är ett 
viktigt 
stöd och 
hjälp-
medel i 
denna 
process. 
Om att 

arbeta utifrån olika teman och samverka 
över skolgränserna i ämnet Idott och 
hälsa.

Medverkande: Anna Mauritzson Skogshöj-
dens skola, Mattias Berglund, Paradisskolan 
och Lena Ekstrand, Strömslundsskolan, 
samtliga lärare i Idrott och Hälsa

nnn 
Nätetik, nya perspektiv och 
utmaningar för skolan
Nätetik är ett relativt nytt forskningsfält 
där man reflekterar över etiska frågor i re-
lation till webben. Att undervisa i nätetik 
ingår i skolans uppdrag att utbilda elever 
i digital kompetens och är särskilt ange-
läget idag med tanke på hur mycket tid 
barn och ungdomar spenderar på nätet. 
I dialogseminariet kommer Marco Tiozzo 
att presentera olika perspektiv på nätetik 
och ringa in några av de utmaningar som 
detta område ställer på skolan.

Medverkande: Marco Tiozzo lektor vid 
Alströmergymnasiet
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nnn 
Marknadsföring på riktigt
I kursen Marknadsföring samarbetar vi 
med en reklambyrå. Eleverna få ta del av 
hur dom tänker och arbetar och utifrån 
detta ta fram egna officiella reklamkam-
panjer i olika kanaler för vår skola.

Medverkande: Magnus Olsson, gymnasielä-
rare i samhällskunskap och ekonomiämnen 
på Fridagymnasiet i Vänersborg

nnn 
Leda säker och hållbar digitali-
sering
Detta dialogmöte är för dig som arbetar 
på ledningsnivå i skolan och vill få och/
eller dela insikter om hur man kan leda 
en verksamhet för att uppnå hållbar och 
säker digitalisering. Det handlar mycket 
mer om ledning och organisation än 
datorer, och mer om verksamhetslogik än 
mjukvara.  

Medverkande: Callisto Utriainen, undervis-
ningsråd på skolutvecklingsavdelningen 
som arbetar med kompetensutvecklingsin-
satser inom digitalisering riktade till skolle-
dare, skolchefer och huvudmän och Jessika 
Paulsson, undervisningsråd på skolutveck-
lingsavdelningen som arbetar med att ta 
fram kompetensutvecklingsinsatser inom 
digital kompetens.

nnn 
Digital adekvat kompetens – 
från förskola till vuxenutbild-
ning
Digitaliseringens roll för förändring i sam-
hället gör att det vilar ett stort ansvar på 
varje utbildningsenhet. Vidare har det stor 
betydelse hur vi lyckas med inkludering i 
utbildningen. Inom samverkansprojektet 
FÅ Alle Med har en form för involvering 
och spridning identifierats i Strömstads 
kommun. Med fokus på samverkan och 
generationslärande berörs hur organi-
sationer gemensamt kan arbeta med 
parallella kunskapsprocesser inom digital 
adekvat kompetens från förskola till vux-
enutbildning.

Medverkande: Kristina Brocker, Strömstad 
kommun och Maria Spante, docent Hög-
skolan Väst

nnn 
Att organisera för lärande i digi-
tala kompetenser
Under läsåret 2018-2019 samarbetade 
Innovatum Science Center och Trollhät-
tans stad kring fortbildning i program-
mering för Trollhättans grundskollärare. 
Närmare 500 lärare deltog och detta är 
den enskilt största fortbildningsinsats vi 
som Science Center genomfört. Hör om 
hur vi organiserade, genomförde och 
följde upp denna satsning. Vad lärde sig 
lärarna? Vad lärde vi oss? Vad blir nästa 
steg? Vi berättar också om det erbjudan-
de om fortbildning som alla Science Cen-
ters i Sverige arbetat fram och vad vi kan 
erbjuda inom programmering och andra 
områden inom framtidens lärande. 

Medverkande: Cecilia Glimstrand och Jerry 
Alrup, Innovatum Science Center 

nnn 
Once Upon A Time In Trol-
lywood
Alla har en historia att berätta! Berättande 
är gemensamt för alla åldrar och har fun-
nits i alla tider. Idag kan vi mixa olika typer 
av medier med hjälp av digitala verktyg 
och skapa en mångsidig och engageran-
de undervisning. 
Är din verksamhet redo för de nya skriv-
ningarna i läroplanen? Vilka resurser och 
appar kan  stödja just din verksamhet? 
Tina guidar dig i medielandskapet! 

Medverkande: Tina Tegnér; Verksamhetsut-
vecklare Atea

nnn 
Att jobba digitalt i matematik!
(År 4-6 och 7-9)
Nu kan eleverna flytta räknehäftet till 
datorn, vilket ger en rad fördelar.
Datorn hjälper elever under en uträkning 
och spar därefter lösningen. Läraren på så 
sätt se var alla elever är i matteboken och 
dessutom se alla elevers lösningar. 

Medverkande: Anders Karlsson, Liber



18

nnn  Stiftelsen DIU, m fl, R:2
nnn  Högskolan Väst, R:3
nnn  Alingsås kommun, R:4
nnn  Frida Utbildning, R:5
nnn  Innovatum Science Center, R:6
nnn  ATEA, R:7
nnn  Skolverket, R:8
nnn  Trollhättans stad bord 1, R:9
nnn  Trollhättans stad bord 2, R:10

Torsdag – valbart pass 3A
kl 15.30 -15.55

Seminarium 
kl 15.30–16.15

nnn 
Digitalt skapande i förskolan
Hur man kan använda digitala tekniker, 
som greenscreen och stop-motion, för 
att utveckla barnens estetiska uttrycksfor-
mer? Genom att använda en lärplatta för 
att söka kunskap, skapa egna berättelser, 
göra egen musik eller filmer använder vi 
digitala verktyg så att de blir pedagogiska 
verktyg.

Medverkande: Daniel Sjöberg, förskollärare 
på Förskolan Stämporten, Trollhättan

nnn 
Från aktivitetsstyrd till målstyrd 
verksamhet på fritidshemmet
Hur en kompetensutveckling ledde fram 
till ett helt nytt arbetssätt på fritidshem-
met. Att arbeta utifrån FRIPPAR, fritidspe-
dagogiska planeringar, som  grundar sig 
på det kompensatoriska uppdraget inom 
ett av  årets arbetsområden programme-
ring.

Medverkande: Tina Rolf, Bente Boqvist och 
Jessica Bergsten, förskollärare Stavreskolans 
fritidshem F-3 i Trollhättan

nnn 
Mobiltelefoner i skolan – är 
förbud rätt väg att gå?
Mobiltelefonernas vara eller inte vara i 
skolan är ett hett diskussionsämne i skol-
debatten. I Sverige hänger fler och fler på 
och inför förbud mot mobiler i skolan.  
Det här dialogseminariet kommer att 
handla om vad forskningen säger om 
mobiler i skolan, och hur man kan tänka 
som lärare och skolledare. Torbjörn Ott, 
lektor i tillämpad IT i Alingsås och adjung-
erad lektor vid Göteborgs universitet 
lyfter frågan från flera olika perspektiv.  

Medverkande: Torbjörn Ott, Lektor & leg 
lärare Sv och Hi, Alströmergymnasiet, 
Alingsås, Adj. Lektor Göteborgs universitet 
Institutionen för tillämpad IT

nnn 
Sammanhang och samarbete
Ett centralt uppdrag för skolan är att för-
bereda eleverna för en framtid som i allt 
större utsträckning kräver ett tvärveten-
skapligt förhållningssätt. En stark motiva-

Formativt ledarskap i en 
digitaliserad värld  
– Att leda lärande!
En digitaliserad värld kräver läran-
de organisationer med ett forma-
tivt förhållningssätt till lärande och 
utveckling. Tillsammans bildar de 
en treenighet för oss att använda 
för att få varje elev att utveckla sin 
fulla potential. Under denna före-
läsning går vi igenom hur detta 
kan se ut ur ett ur ett ledarskaps 
och verksamhetsperspektiv. Vi tar 
avstamp i nyckelstrategierna för 
formativ bedömning och kopplar 
på digitala verktyg och konkreta 
arbetssätt som kan användas i 
arbetet med att leda den lärande 
organisationen och dina medarbe-
tares lärande. 

Medverkande: Malin Frykman har 
tidigare skrivit böckerna Skolledare 
i en digitaliserad värld - att leda 
lärande och Formativt ledarskap i en 
digitaliserad värld. Hon har bred er-
farenhet av skolledarskap och digita-
lisering. Till vardags är hon verksam 
som projektledare för Likvärdig skola 
i Stenungsunds kommun.
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tionshöjare för aktivt lärande är just också 
att uppleva känslan av sammanhang 
- hur hänger saker ihop och varför ska 
jag lära mig det här? Att skapa ämnes-
övergripande undervisningssituationer 
som liknar verkligheten utanför skolan 
är en väg. Hur möjliggör man sådana 
lärmiljöer och hur blir digitala verktyg och 
digital kompetens viktiga hjälpmedel och 
förmågor i detta arbete?

Medverkande: Kristina Melén, Ma/NO-lärare 
på Fridaskolan i Trollhättan

nnn 
Skolverkets kommunikation – 
hur vill du få information?
Skolverket informerar sin målgrupper i 
många olika kanaler. Men hur vill du få in-
formationen? Ta chansen att ge inspel på 
hur Skolverket kan bli en mer närvarande 
myndighet.

Medverkande: Justina Grahn, kommuni-
katör på kommunikationsavdelningen 
som arbetar med Skolverkets kommuni-
kation, bland annat kring digitalisering 
av nationella prov och Callisto Utriainen, 
undervisningsråd på skolutvecklingsavdel-
ningen som arbetar med kompetensutveck-
lingsinsatser inom digitalisering riktade till 
skolledare, skolchefer och huvudmän
 

 

nnn IKT-nätverket FIKA –  
på Högskolan Väst
IKT-nätverket FIKA är ett levande nätverk 
för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna 
där den kommunala skolans IKT-peda-
goger möter högskolans IKT-pedagoger, 
lärare och forskare som jämbördiga parter 
för att diskutera digitaliseringens möj-
ligheter och begränsningar i relation till 
undervisning och utbildning. 
Kom och möt oss och diskutera kring 
vilken nytta du kan ha av nätverket, målet 
är att utöka vårt nätverk med fler delta-
gande kommuner”. 

Medverkande: Representanter från  
IKT-nätverket FIKA Högskolan Väst

nnn 
50 000 elever i programmering!
I Sverige finns 20 Science Centers som 
arbetar för att stimulera barn och ungas 
intresse för teknik, naturvetenskap, 
matematik, innovation och entreprenör-
skap. År 2018 kom ca 50 000 elever till ett 
Science Center för att utveckla sina kun-
skaper i programmering! Är du nyfiken 
på vad vi på Innovatum Science Center i 
Trollhättan erbjuder inom detta område 
och hur vi samverkar med regionens sko-
lor, företag, universitet och organisationer 
så är du välkommen! 

Medverkande: Kajsa Berg och Erika Holm, 
Innovatum Science Center 

nnn 
Avatar på besök i Trollywood 
världens första robotmaskot.
Barnets ögon, öron och röst i klassrum-
met
Kom och träffa skolroboten AV1 och lär 
mer om hur den hjälper tusenvis av barn 
delta på skolan och i det sociala när elev-
en måste vara hemma eller på sjukhuset. 
Över 15 000 elever i Sverige är borta från 
skolan en månad eller mer per år. Det kan 
vara på grund av långvarig sjukdom eller 
andra faktorer som gör att eleven inte 
kommer sig till skolan. 
Anna från No Isolation berättar om hur de 
jobbar med skolroboten AV1 för att hjälpa 
dessa elever tillbaka till skolan, ut ur social 
isolering och förebygga hemmasittande. 

Medverkande: Anna Karlsson, No Isolation

nnn 
Fjärrundervisning som en un-
dervisningsmöjlighet 
Hur fungerar fjärrundervisning i praktiken 
och hur planerar och genomför man 
fjärrundervisning med sina elever, Napat 
Khiyapat, modersmålslärare och vinnare 
av Guldäpplet 2019 om att undervisa, 
göra elevuppgifter, hjälpa och stötta 
eleverna via skärmen

Medverkande: Napat Khiyapat, moders-
målslärare i Skellefteå och vinnare av 
Guldäpplet 2019.
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Torsdag – valbart pass 3B
kl 16.00 -16.25

nnn 
NO-undervisning med digitala 
verktyg 
I NO-undervisningen används Creaza. 
Lektionsplaneringen  läggs upp kring 
olika områden så att den finns lättillgäng-
lig för elever, vårdnadshavare samt annan 
undervisande personal. 

Medverkande: Isabelle Carlsson, superan-
vändare och Johnny Johansson, förste-
lärare,  årskurs 4-6, Strömslundsskolan i 
Trollhättan

nnn 
Programmering i förskolan med 
hjälp av  Blueboot
Programmering är ett språk som barn 
behöver lära sig förstå och använda efter-
som det kommer vara en förutsättning 
för många framtida yrken. Viktigt i detta 
arbete är att barnen lär sig förstå att all 
programmering handlar om att instruera 
en maskin eller dator att utföra ett visst 
arbete. Birgitta berättar om hur hon lagt 
upp undervisningen av programmering i 
förskolan, och syftet med detta arbete.

Medverkande: Birgitta Eriksson, förskolan 
Lindåsen

nnn 
Utbildning för alla åldrar – att 
skapa flexibilitet och tillgänglig-
het i den digitaliserade  
vuxenutbildningen
Ambitionen att möta dagens behov 
på flexibelt lärande, anpassat efter alla 
elevers olika förutsättningar och situatio-
ner i livet, och att tillgängliggöra kunskap 
och utbildning för fler, när många upple-
ver att tiden inte räcker till. Det är några 
av de utmaningar som lett utvecklingen 
av digitala plattformar för flexibelt lärande 
på vuxenutbildningen i Alingsås.

I dialogseminariet presenterar Elixander 
Chamoun förstelärare vid Campus Alings-
ås, vuxenutbildnings digitaliseringsresa. 
Den har haft som utgångspunkt att ge 
alla elever samma förutsättningar att 
kunna tillgodogöra sig en utbildning

Medverkande: Elixander Chamoun förstelä-
rare vid Campus Alingsås
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nnn 
Skolutveckling med utgångs-
punkt i vision och värden
För att utveckling ska bli hållbar och äkta 
måste den vara integrerad i våra grund-
läggande värden men det krävs också en 
väl genomtänkt struktur och systematik. 
På Frida har vi sedan starten 1993 sett 
möjligheterna med digital teknik och nu-
mera ser vi digitalisering som en naturlig 
del i vår skolutvecklingsprocess.
Ledarskapet spelar en avgörande roll och 
inom skola handlar det ytterst om hur vi 
alla ska kunna samskapa förutsättningar 
för en positiv framtid för våra barn och 
unga och hur ett proaktivt ledarskap kan 
bidra till detta.
Vi kommer att diskutera hur man skapar 
en framgångsrik struktur och systematik 
för skolutveckling med utgångspunkt i 
vision och värden.

Medverkande; Malin Stjernman, vd för 
utbildningskoncernen Frida Utbildning.  

I koncernen ingår Fridaskolorna AB och 
Didaktikcentrum AB. Fridaskolorna har fem 
grundskolor, fem förskolor och en gymna-
sieskola i Västra Sverige. Didaktikcentrum är 
ett forsknings- och utbildningsföretag som 
har lång och bred erfarenhet av skolutveck-
lingsprocesser.

nnn 
Digistegen – samverkan för 
skola 2022
Skolverket arbetar med att ta fram en 
insats som 
riktar sig till 
huvudmän 
och skolor 
med stora ut-
vecklingsbe-
hov gällande 
digitalisering. 
Genom en 
kombination 
av ett riktat, 

och ett generellt stöd ska insatsen stärka 
skolan och huvudmannen i arbetet med 
att planera, följa upp och utveckla verk-
samheten inom område digitalisering. 
På dialogmötet får du mer information 
om insatsen och även vara med och 
dela med dig av dina erfarenheter kring 
utmaningar och möjligheter med skolans 
digitalisering.

Medverkande; Jessika Paulsson: undervis-
ningsråd på skolutvecklingsavdelningen 
som arbetar med att ta fram kompetensut-
vecklingsinsatser inom digital kompetens 
och Jeanette Borg: undervisningsråd på 
skolutvecklingsavdelningen som arbetar 
med att ta fram kompetensutvecklingsin-
satser inom digital kompetens.

nnn 
IKT-nätverket FIKA – på Högsko-
lan Väst
IKT-nätverket FIKA är ett levande nätverk 
för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna 
där den kommunala skolans IKT-peda-
goger möter högskolans IKT-pedagoger, 
lärare och forskare som jämbördiga parter 
för att diskutera digitaliseringens möj-
ligheter och begränsningar i relation till 
undervisning och utbildning. 
Kom och möt oss och diskutera kring 
vilken nytta du kan ha av nätverket, målet 
är att utöka vårt nätverk med fler delta-
gande kommuner”. 

Medverkande: Representanter från IKT-nät-
verket FIKA Högskolan Väst

nnn 
50 000 elever i programmering!
I Sverige finns 20 Science Centers som 
arbetar för att stimulera barn och ungas 
intresse för teknik, naturvetenskap, 
matematik, innovation och entreprenör-
skap. År 2018 kom ca 50 000 elever till ett 
Science Center för att utveckla sina kun-
skaper i programmering! Är du nyfiken 
på vad vi på Innovatum Science Center i 
Trollhättan erbjuder inom detta område 
och hur vi samverkar med regionens sko-
lor, företag, universitet och organisationer 
så är du välkommen! 

Medverkande: Kajsa Berg och Erika Holm, 
Innovatum Science Center 

nnn 
Att organisera för  
fjärrundervisning
Språkval med få elever på skolan, långa 
avstånd, brist på behöriga lärare? Många 
skolhuvudmän brottas med frågorna 
kring hur man dels ska kunna erbjuda 
modersmålsundervisning till alla och dels 
klara av undervisningen i moderna språk. 
Skellefteå kommun satsar på fjärrunder-
visning som alternativ.

Medverkande: Anne Rönnberg, verksam-
hetschef, Skellefteå kommun
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Fredag – valbart pass 4A
kl 10.30 -10.55

Seminarium 
kl 10.30–11.15

Digitalisering i förskolan –  
på vetenskaplig grund
Digital kompetens blir allt viktigare 
i förskolan, vilket både läroplanen 
och den nationella digitaliserings-
strategin slagit fast. Men varför 
ska digitala verktyg användas i 
förskolan, för att undvika digitala 
klyftor eller för att ge barnen en 
ökad delaktighet? Susanne Kjäl-
lander, Stockholms universitet, tar 
ett helhetsgrepp om förskolans 
digitalisering utifrån tre perspektiv: 
undervisning, profession och etik. 

Medverkande: Susanne Kjällander, 
forskare och förskollärarutbildare på 
Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen, Stockholms universitet, 
vinnare av Guldäpplejuryns särskilda 
pris 2019

nnn 
Tillgänglig och variationsrik 
undervisning
Johan Zetterström visar hur undervis-
ningen med hjälp av lärplattform kan 
bli mer tillgänglig för alla och ge vård-
nadshavare möjlighet att lättare följa 
med i sina barns undervisning, även på 
högstadiet. Hur datorn används för att 
skapa en variation i undervisningen och 
vilka digitala resurser som får eleverna att 
utvecklas så mycket som möjligt.

Medverkande: Johan Zetterström, Ma/No/
Tk-lärare åk 7-9 på Stavreskolan. Medlem 
i Trollhättan Stads digitaliseringsgrupp 
(DigIT)

nnn 
Den digitala styrkedjan – Vad 
kan förskolan lära av grundsko-
lan?
Hur kan man tänka när olika verksamhe-
ter inte är i fas med varandra? Jo, man kan 
fundera över hur och vad man kan lära 
av varandra utifrån Sharing is caring och 
på så sätt bidra till att utveckla varandras 

verksamheter. Om varför man inte nöd-
vändigtvis måste uppfinna ett nytt hjul. 

Medverkande: Per Hellmark, verksamhets-
chef grundskola och Per Andersson Sellén, 
verksamhetschef förskola i Trollhättan

nnn 
Digital agenda – att äga  
digitaliseringen
När skolan digitaliseras ställs varje huvud-
man inför valet att bli en aktiv aktör i sin 
egen digitaliseringsprocess eller att bli en 
konsument av andras tjänster och idéer.  
I det här dialogseminariet kommer 
Alingsås kultur- och utbildningsför-
valtningschef Anneli Schwartz och 
utbildningschef Dennis Pavlovic att ta 
upp förvaltningens lokala styrdokument 
Digital agenda.  
Styrdokumentet är framtaget i samverkan 
mellan skolledning, lärare och förvaltning 
på uppdrag av utbildningsnämnden. Den 
digitala agendan är ett exempel på hur 
långsiktig strategisk planering, genom-
förande och uppföljning kan förankras 
genom hela styrkedjan och designas 
utifrån de lokala behoven.  

Medverkande: Anneli Schwartz , kultur- och 
utbildningsförvaltningschef och Dennis 
Pavlovic , utbildningschef, Alingsås
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nnn 
När digitala verktyg möts
Jag tror på de stora möjligheterna de 
digitala verktygen erbjuder. Det är en 
utmaning att ge det digitala plats i un-
dervisningen och att använda de digitala 
verktygen på ett bra sätt.
Jag kommer att visa hur vi arbetat med 
digitala verktyg när de satts i ett större 
sammanhang.  Ni kommer få en inblick i 
ett delprojekt inom arbetsområdet trafik. 
Där kopplar vi samman verktyg som 
3D-programmering, 3D-utskrift, Stop mo-
tion, Imovie och digitalt musikskapande 
i Garage Band.  Elevinflytande och entre-
prenörskap har genom detta arbetssätt 
fått ta stor plats, vilket jag också kommer 
att beskriva.

Medverkande: Christian Apelqvist, Fritidspe-
dagog och lärare på Fridaskolan Göteborg

nnn 
Digitala nationella prov
Det här dialogmötet riktar sig till dig 
som är huvudman, skolchef eller rektor 
och ska förbereda inför att de nationella 
proven blir digitala.

Medverkande: Jenny Sellberg, undervis-
ningsråd på läroplansavdelningen. Jenny 
arbetar som uppdragsansvarig för försöks-
verksamheten med digitala nationella prov 
och Jeanette Borg, undervisningsråd på 
skolutvecklingsavdelningen som arbetar 
med att ta fram kompetensutvecklingsin-
satser inom digital kompetens.

nnn 
Barn-robot interaktion  
i klassrummet: Hur hanterar 
barnen roboten när kommuni-
kationen inte riktigt fungerar?
Robotar har börjat göra sitt inträde i 
klassrummet, men hur hanterar barnen 
roboten när kommunikationen inte riktigt 
fungerar?
Lena Pareto, professor vid Högskolan 
Väst, presenterar en studie från projektet 
START (Student Tutor And Robot Tutee) 
där elever i årskurs 2 och 4 försöker lära 
en humanoid robot spela ett digitalt 
matematikspel.

Medverkande: Lena Pareto, professor i infor-
matik med inriktning mot arbetsintegrerat 
lärande

nnn 
En tre-stegs-raket i digitalise-
ring
Innovatum Science Center har efter år av 
fortbildning av lärare kommit fram till en 
tre-stegs-raket för digitalisering: Kompe-
tensutveckling för lärare, elevprogram på 
vårt science center och materiallådor till 
klasserna. Just nu pågår en sådan sats-
ning med lärare och skolklasser i årskurs 
fem i Vänersborgs kommun. Ta del av 
upplägget och erfarenheterna från denna 
satsning som bland annat handlar om 
programmering med fokus på verktyget 
Microbit. 

Medverkande: Cecilia Glimstrand, Inno-
vatum Science Center och Sara Welén, 
Vänersborgs kommun

nnn 
The Olive Tree Story – All will 
succeed
Abdul Chohan is a teacher of 20 years 
and is the Co-founder of The Olive Tree 
Free School in Bolton, UK. He was the 
former Principal and CEO of the Essa 
Foundation Academies
 
His programmes focus on the idea of 
‘Changing Belief” through ‘Simplicity and 
Reliability’ and have extended beyond 
the traditional school environment to im-
pact families and the the wider commu-
nities that the schools serve. Change the 
beliefs to a ‘Believe You Can’ approach.

Medverkande: Abdul Chohan

nnn 
FaceTime a Farmer 
FaceTime a Farmer är ett nytt pedago-
giskt pilotprojekt som skapar intresse och 
kunskap om matens ursprung, miljö och 
hållbar utveckling. Genom videosamtal 
med en lantbrukare får elever och lärare 
möjlighet att ta del av det som sker på en 
gård under olika delar av året, ställa frågor 
och diskutera aktuella händelser. Hushåll-
ningssällskapet berättar om projektet och 
ger praktiska tips på hur du som lärare 
kan arbeta med metoden i din klass och 
koppla arbetet till läroplanen.

Medverkande: Karin Carlsson, agronom, 
Hushållningssällskapet Västra
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Fredag – valbart pass 4B
kl 11.00 -11.25

nnn 
Framgångsfaktorer på en 
mångkulturell skola
På Kronan F-6 är språket i fokus i alla 
ämnen. Tillsammans i kollegiet har man 
under tid funnit vad som är framgångs-
faktorer i undervisningen. Språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt används 
i form av cirkelmodellen och genrepe-
dagogik tillsammans med Bornholms-
modellens språklekar och ASL. Dessa ger 
oss förutsättningar att bygga lärande och 
språk tillsammans. Digitala verktyg med 
fokus på smartboard är en förutsättning 
för oss i vårt arbete. Den skapar en mer 
tillgänglig lärmiljö för alla elever.

Medverkande: Lena Lennde, Sabina Stroh 
Pettersson och Kristina Wallden är förstelä-
rare med lång erfarenhet av att arbeta på 
en mångkulturell skola i Trollhättan.

nnn 
Skriva sig till lärande – STL i 
förskoleklass
Att utveckla den språkliga medveten-
heten hos eleverna med genom STL, att 
skriva sig till lärande.  STL är en modell 
som, enligt forskning ökar lärandet och 

språkutvecklingen genom att kombinera 
pedagogik och digital teknik. Vi delar 
med oss av våra erfarenheter av hur vi 
implementerat STL i våra förskoleklasser.

Medverkande: Birgit Ruth, Helena Hansan-
der och Carina Nordén, förskollärare som 
arbetar i förskoleklass på Lyrfågelskolan i 
Trollhättan

nnn 
Mobiltelefoner i skolan – är 
förbud rätt väg att gå?
Mobiltelefonernas vara eller inte vara i 
skolan är ett hett diskussionsämne i skol-
debatten. I Sverige hänger fler och fler på 
och inför förbud mot mobiler i skolan.  
Dialogseminariet kommer att handla 
om vad forskningen säger om mobiler i 
skolan, och hur man kan tänka som lärare 
och skolledare. Torbjörn Ott lyfter frågan 
från flera olika perspektiv.  

Medverkande: Torbjörn Ott, Lektor & leg 
lärare Sv och Hi, Alströmergymnasiet, 
Alingsås, Adj. Lektor Göteborgs universitet 
Institutionen för tillämpad IT
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nnn 
Framgångsfaktorer för kollegi-
alt lärande
Hur kan vi arbeta för att skapa kollegiala 
lärandegemenskaper som ger bestående 
förändring i praktiken? Vilka hinder och 
utmaningar bör vi vara uppmärksamma 
på? Med utgångspunkt i min avhandling 
och med hjälp av annan forskning dis-
kuterar jag dessa frågor i relation till den 
trend kring kollegialt lärande som råder 
inom skolutvecklingssammanhang idag.

Medverkande: Veronica Sülau, forskare 
Didaktikcentrum

nnn 
Digitala nationella prov
Det här dialogmötet riktar sig till dig 
som är huvudman, skolchef eller rektor 
och ska förbereda inför att de nationella 
proven blir digitala.

Medverkande: Jenny Sellberg, undervis-
ningsråd på läroplansavdelningen. Jenny 
arbetar som uppdragsansvarig för försöks-
verksamheten med digitala nationella prov 
och Jeanette Borg, undervisningsråd på 
skolutvecklingsavdelningen som arbetar 
med att ta fram kompetensutvecklingsin-
satser inom digital kompetens.

nnn 
Att leda digitalisering blir allt 
viktigare som både begrepps-
förståelse och verksamhetut-
vecklande praktik i skolan, men 
hur kan det då gå till och hur 
utvecklar man en sådan typ av 
förståelse och förmåga?
I studien ”Att leda digitalisering” redovisas 
resultat och erfarenheter från en kompe-
tensutvecklingsinsats av rektorer i såväl 
skola som förskola i en kommun i Sverige. 
Rektorernas egna röster får en framträ-
dande roll i resultatpresentationen likväl 
som en analys av likheter och skillnader 
beroende på om man som rektor ansva-
rar för skola eller förskola. Hela styrkedjan 
tar hänsyn till i analysen och zoomar 
dessutom in i vad som kan hända bland 
elever på en skola i samband med en 
kommuns satsning på rektorernas kom-
petens, styrkedjan i sin helhet och andra 
kompetensutvecklingssatsningar och 
samverkansaktiviteter som sker parallellt 
och eller sekventiellt med satsningen på 
att leda digitalisering.

Medverkande: Maria Spante, docent Hög-
skolan Väst

nnn 
En tre-stegs-raket i digitalise-
ring
Innovatum Science Center har efter år av 
fortbildning av lärare kommit fram till en 
tre-stegs-raket för digitalisering: Kompe-
tensutveckling för lärare, elevprogram på 
vårt science center och materiallådor till 
klasserna. Just nu pågår en sådan sats-
ning med lärare och skolklasser i årskurs 
fem i Vänersborgs kommun. Ta del av 
upplägget och erfarenheterna från denna 
satsning som bland annat handlar om 

programmering med fokus på verktyget 
Microbit. 

Medverkande: Cecilia Glimstrand, Inno-
vatum Science Center och Sara Welén, 
Vänersborgs kommun

nnn 
The Olive Tree Story – All will 
succeed
Abdul Chohan is a teacher of 20 years 
and is the Co-founder of The Olive Tree 
Free School in Bolton, UK. He was the 
former Principal and CEO of the Essa 
Foundation Academies
 
His programmes focus on the idea of 
‘Changing Belief” through ‘Simplicity and 
Reliability’ and have extended beyond 
the traditional school environment to im-
pact families and the the wider commu-
nities that the schools serve. change the 
beliefs to a ‘Believe You Can’ approach.

Medverkande: Abdul Chohan

 nnn 
Digital kunskapsutvärdering 
i den moderna skolan och 
tendensen till endast partiell 
digitalisering.
Digitala prov är en viktig del i utveckling-
en av skolan och kan användas för att 
främja lärande. Genom digitala prov kan 
värdefull tid frigöras så att lärarna kan fo-
kusera på elevernas inlärning.  Men varför 
finns det skolor som endast gör nationel-
la prov digitalt och vilka vinster går man 
då miste om?

Medverkande: Patrik Nilsson, vd för Dugga
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nnn  
Trollhättans digitala lärresurs – 
för lärare 
Nikola Hajduk visar grundskolans digitala 
lärresurs som innehåller förslag, inspira-
tion och idéer på hur lärararna kan använ-
da dig av digitala verktyg i klassrummet, 
men också få tips på kompetensutveck-
ling och dela kunskap med kollegor i hela 
staden.

Medverkande: Nikola Hajduk,  It-handledare 
Trollhättans Stad

nnn 
Våga leda i förändring
Som skolledare måste vi våga leda i 
förändring. Vi måste våga vara förebild-
liga och ta ansvar för vår egen digitala 
kompetens för att ge våra medarbetare 
förutsättningar att göra det samma. Vi 
behöver bygga en miljö där förändring är 
norm och som präglas av kollegialt läran-
de och dela-kultur. Vi behöver vara öppna 
för det nya, vi måste våga leda!
Hur skapar vi en verksamhet som genom-
syras av digital kompetens utifrån skolans 
uppdrag. 

Medverkande: Anna Malmsköld, rektor Stav-
reskolan och Petra Dahllöf, rektor Paradis-
skolan och Björndalsskolan 

nnn 
Utbildning för alla åldrar - Att 
skapa flexibilitet och tillgänglig-
het i den digitaliserade vuxen-
utbildningen
Ambitionen att möta dagens behov 
på flexibelt lärande, anpassat efter alla 
elevers olika förutsättningar och situatio-
ner i livet, och att tillgängliggöra kunskap 
och utbildning för fler, när många upple-
ver att tiden inte räcker till. Det är några 
av de utmaningar som lett utvecklingen 
av digitala plattformar för flexibelt lärande 
på vuxenutbildningen i Alingsås.

I dialogseminariet presenterar Elixander 
Chamoun, Alingsås vuxenutbildnings 
digitaliseringsresa. Den har haft som 
utgångspunkt att ge alla elever samma 
förutsättningar att kunna tillgodogöra sig 
en utbildning

Medverkande: Elixander Chamoun förstelä-
rare vid Campus Alingsås
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Fredag – valbart pass 5A
kl 12.30 -12.55

Att organisera för  
skolframgång

Maria Jarl kommer att utgå ifrån 
boken Att organisera för skolfram-
gång. Strategier för en likvärdig 
skola och diskutera vad som kän-
netecknar framgångsrika och icke 
framgångsrika skolor i termer av 
organisation och arbetssätt i skolors 
inre arbete. Hur kan man arbeta på 
skolan, men även på nationell nivå, 
för att stärka kunskapsutvecklingen 
i den svenska skolan? 

Medverkande: Maria Jarl, universi-
tetslektor i utbildningsvetenskap och 
rektorsråd lärarutbildningsfrågor vid 
Göteborgs universitet.

Seminarium 
kl 12.30–13.15
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nnn 
Skolutveckling med utgångs-
punkt i vision och värden
För att utveckling ska bli hållbar och äkta 
måste den vara integrerad i våra grund-
läggande värden men det krävs också en 
väl genomtänkt struktur och systematik. 
På Frida har vi sedan starten 1993 sett 
möjligheterna med digital teknik och nu-
mera ser vi digitalisering som en naturlig 
del i vår skolutvecklingsprocess.
Ledarskapet spelar en avgörande roll och 
inom skola handlar det ytterst om hur vi 
alla ska kunna samskapa förutsättningar 
för en positiv framtid för våra barn och 
unga och hur ett proaktivt ledarskap kan 
bidra till detta.
Vi kommer diskutera hur man skapar en 
framgångsrik struktur och systematik för 
skolutveckling med utgångspunkt i vision 
och värden.

Medverkande; Malin Stjernman, vd för 
utbildningskoncernen Frida Utbildning.  

nnn 
Programmering, progression 
och planering
Skolan behöver skapa en tydlig röd tråd 
och progression i arbetet med program-
mering. Att orientera sig bland det utbud 
av läromedel, webresurser och material 
som erbjuds kan vara en utmaning. 
Innovatum Science Center har flera års 
erfarenhet av att dels utbildat pedagoger, 
dels ha arbetat med elever som besöker 
oss med sina klasser. Vi ger vår syn på hur 
en tydlig progression och planering skulle 
kunna se ut utifrån skolans styrdokument.

Medverkande: Jerry Alrup och Erika Holm, 
Innovatum Science Center 

nnn 
Individanpassad undervisning 
med EU-projektet iRead
Mången engelsklärare har upplevt hur 
svårt det är att individanpassa under-
visningen när behoven inom en klass 
är så olika. EU-projektet iRead utvecklar 
ett stöd för individanpassning. Genom 
samarbete mellan forskare, lärare och 
branschpartners i flera europeiska länder 
utvecklas adaptiva appar för surfplattor 
som ska stödja elevers läsande på engel-
ska utifrån dennes behov och nivå. 

Leona Johansson Bunting delar med sig 
av erfarenheter från samarbetet med 
lärare och elever i utformingen och 
utprovningen av apparna, och diskute-
rar förväntningar och fallgropar kring 
användande av individualiserad edtech 
i klassrummet. Och ni kommer självklart 
också få tillfälle att prova apparna 

Medverkande: Leona Johansson Bunting: 
universitetsadjunkt vid Högskolan Väst och 
doktorand vid Göteborgs universitet 

nnn 
Digitala nationella prov
Det här dialogmötet riktar sig till dig 
som är huvudman, skolchef eller rektor 
och ska förbereda inför att de nationella 
proven blir digitala.

Medverkande: Jenny Sellberg, undervis-
ningsråd på läroplansavdelningen. Jenny 
arbetar som uppdragsansvarig för försöks-
verksamheten med digitala nationella prov 
och Jeanette Borg, undervisningsråd på 
skolutvecklingsavdelningen som arbetar 
med att ta fram kompetensutvecklingsin-
satser inom digital kompetens.

nnn 
Avatar på besök i Trollywood 
världens första robotmaskot.
Barnets ögon, öron och röst i klassrum-
met
Kom och träffa skolroboten AV1 och lär 
mer om hur den hjälper tusenvis av barn 
delta på skolan och i det sociala när elev-
en måste vara hemma eller på sjukhuset. 
Över 15 000 elever i Sverige är borta från 
skolan en månad eller mer per år. Det kan 
vara på grund av långvarig sjukdom eller 
andra faktorer som gör att eleven inte 
kommer sig till skolan. 
Anna från No Isolation berättar om hur de 
jobbar med skolroboten AV1 för att hjälpa 
dessa elever tillbaka till skolan, ut ur social 
isolering och förebygga hemmasittande. 

Medverkande: Anna Karlsson, No Isolation

nnn 
Kommunikation, verkliga mot-
tagare och digitala verktyg 
Förmågan att kommunicera är ett 
återkommande nyckelbegrepp i skolans 
styrdokument. I min undervisning är 
verkliga mottagare och digitala verktyg 
centrala inslag för att utveckla elevernas 
förmåga att kommunicera. Att med hjälp 
av digitala verktyg få alla elever att växa 
och utvecklas och bli goda medborgare, 
både som konsumenter och producenter, 
i en digital värld är ett av skolans viktigas-
te uppdrag.

Medverkande: Johan Sköld, lärare i svens-
ka och tyska och nyanlända ungdomar i 
svenska som andraspråk och förstelärare 
inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga, 
Guldäpplepristagare 2019
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nnn 
Det språkutvecklande digitala 
klassrummet
Hur kan datorn som verktyg blir ett stöd i 
undervisningen för elevernas språk- och 
kunskapsutveckling? Frälsegårdsskolan 
är en mångkulturell skola där över 90% 
har ett annat modersmål än svenska. 
En hög andel elever räknas också som 
nyanlända och några av dem saknar helt 
skolbakgrund från sitt hemland. Med 
olika digitala verktyg stöttar vi de elever 
som behöver uppleva språket med olika 
sinnen. 
Tillsammans med två elever från årskurs 
5 ska vi visa några konkreta exempel från 
SO- NO- och svenskundervisningen. 

Medverkande: Hanna Stjernberg och Edyta 
Nyman, lärare åk 5 på Frälsegårdsskolan i 
Trollhättan och två elever från årskurs 5. 

nnn 
Från kaos till ordning – ett digi-
tal system för överblick
Fredrik Angelteg, rektor i Trollhättan visar 
hur han med hjälp av Google site skapat 
en stödstruktur för att ha koll på rutiner, 
planer och elevernas kunskapsutveckling.

Medverkande: Fredrik Angelteg, Skogshöj-
dens skola 7-9.

nnn 
Single-sign-on á la Alingsås: 
Arena för Lärande, en enkel väg 
in, från förskolan till högskolan
Delaktighet och tillgänglighet till digitala 
resurser är viktiga för att den digitala 
verksamheten ska fungera.  

I sin egenutvecklade single-sign-on 
lösning Arena för lärande har Alingsås 
samlat alla pedagogiska digitala tjänster. 
Den fungerar som en gemensam infor-
mationsyta mellan elever, lärare, skola 
och vårdnadshavare. I dialogseminariet 

nnn  Stiftelsen DIU, m fl, R:2
nnn  Högskolan Väst, R:3
nnn  Alingsås kommun, R:4
nnn  Frida Utbildning, R:5
nnn  Innovatum Science Center, R:6
nnn  ATEA, R:7
nnn  Skolverket, R:8
nnn  Trollhättans stad bord 1, R:9
nnn  Trollhättans stad bord 2, R:10

Fredag – valbart pass 5B
kl 13.00 -13.25



29

berättar Christian Alfredsson bland annat 
om hur en digital lösning med en enda 
inloggning kan minska administrationen 
samtidigt som den ökar elevers tillgång 
till de resurser de behöver.  

Medverkande: Christian Alfredsson, tf IT-chef 
i Alingsås

nnn 
Att våga vara en försiktig gene-
ral – digitalisering med efter-
tanke
Hur förhåller vi oss till att skolan å ena 
sidan måste vara i takt med sin alltmer 
digitaliserade samtid, och å andra sidan 
låta de digitala inslagen i skolan bottna 
i relevans och meningsfullhet? Här finns 
kanske rentav en ökad vikt av att våga 
problematisera – inte bara för att kunna 
fatta mer genomtänkta beslut, utan också 
för att de beslut som faktiskt fattas ska 
vara förankrade i både individ och värde-
grund. Varför? Det är precis rätt fråga att 
ställa sig!

Medverkande; Anders Nord, svensklärare 
på Fridaskolan i Vänersborg och fil.mag. i 
utbildningsledning och skolutveckling

nnn 
Digitala nationella prov
Det här dialogmötet riktar sig till dig 
som är huvudman, skolchef eller rektor 
och ska förbereda inför att de nationella 
proven blir digitala.

Medverkande: Jenny Sellberg, undervis-
ningsråd på läroplansavdelningen. Jenny 
arbetar som uppdragsansvarig för försöks-
verksamheten med digitala nationella prov 
och Jeanette Borg,  undervisningsråd på 
skolutvecklingsavdelningen som arbetar 
med att ta fram kompetensutvecklingsin-
satser inom digital kompetens.

nnn 
Individanpassad undervisning 
med EU-projektet iRead
Mången engelsklärare har upplevt hur 
svårt det är att individanpassa under-
visningen när behoven inom en klass 
är så olika. EU-projektet iRead utvecklar 
ett stöd för individanpassning. Genom 
samarbete mellan forskare, lärare och 
branschpartners 
i flera europeiska 
länder utvecklas 
adaptiva appar för 
surfplattor som 
ska stödja elevers 
läsande på engel-
ska utifrån dennes 
behov och nivå. 
Leona Johansson 
Bunting delar med 
sig av erfaren-
heter från samarbetet med lärare och 
elever i utformingen och utprovningen 
av apparna, och diskuterar förväntning-
ar och fallgropar kring användande av 
individualiserad edtech i klassrummet. 
Och ni kommer självklart också få tillfälle 
att prova apparna 

Medverkande: Leona Johansson Bunting: 
universitetsadjunkt vid Högskolan Väst och 

doktorand vid Göteborgs universitet 

nnn 
Att organisera för lärande i digi-
tala kompetenser
Under läsåret 2018-2019 samarbetade 
Innovatum Science Center och Trollhät-
tans stad kring fortbildning i program-
mering för Trollhättans grundskollärare. 
Närmare 500 lärare deltog och detta är 
den enskilt största fortbildningsinsats vi 
som Science Center genomfört. Hör om 
hur vi organiserade, genomförde och 
följde upp denna satsning. Vad lärde sig 
lärarna? Vad lärde vi oss? Vad blir nästa 
steg? Vi berättar också om det erbjudan-
de om fortbildning som alla Science Cen-
ters i Sverige arbetat fram och vad vi kan 
erbjuda inom programmering och andra 
områden inom framtidens lärande. 

Medverkande: Cecilia Glimstrand och Jerry 
Alrup, Innovatum Science Center 

nnn 
Once Upon A Time In Trol-
lywood
Alla har en historia att berätta! Berättande 
är gemensamt för alla åldrar och har fun-
nits i alla tider. Idag kan vi mixa olika typer 
av medier med hjälp av digitala verktyg 
och skapa en mångsidig och engageran-
de undervisning. 
Är din verksamhet redo för de nya skriv-
ningarna i läroplanen? Vilka resurser och 
appar kan  stödja just din verksamhet? 
Tina guidar dig i medielandskapet! 

Medverkande: Tina Tegnér; Verksamhetsut-
vecklare Atea

nnn 
Digital kompetens i praktiken
Vad innebär begreppet “digital kompe-
tens” för arbetet i klassrummet. Och hur 
kan du konkret använda digitala verktyg 
för att främja elevernas kunskapsutveck-
ling, öka engagemanget samt skapa in-
teraktion och nyfikenhet baserat på deras 
egna erfarenheter från klassrummet.

Medverkande: Camilla Askebäck Diaz,lärare 
i Ma/NO åk 7-9 och förstelärare i digitala 
verktyg, på Södermalmsskolan i Stockholm, 
Guldäpplepristagare 2019


